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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մայրենիի դասագիրք, ժողովրդական լեզվամտածողու-

թյուն, ազգային հարստություն, Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղ: 
 
Կառուցողական կրթության մեթոդաբանությունը, կարևորելով աշակերտնե-

րի տեսակետները և ուշադրություն դարձնելով նրանց կարիքներին, պետք է 
ուսումնական ծրագրերը համապատասխանեցնիտվյալ դասարանում սովորող 
աշակերտների կարողություններին և հմտություններին [1, 50]: Գյուղական միջա-
վայրում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչը մասնագիտական գործունեության 
ընթացքում պետք է կարևորի «Ի՞նչ ենք դասավանդում», «Ո՞ւմ ենք դասավան-
դում», «Ինչպե՞ս ենք դասավանդում» հացադրումները՝ ելնելով միջավայրի աշ-
խարհաճանաչողությունից: Վերջինս իր արտահայտությունն ստանում է անմի-
ջապես լեզվական մակարդակում, որը տարբեր է լինում ուսուցանվող նյութի 
նշանային համակարգից: Այս դեպքում ուսուցիչների առաջ ուսումնառության 
կազմակերպման հարցում խնդիր է դառնում սովորողների ուսումնառության 
բուն գործընթացի մեջ ներգրավելը, ուստի պետք է բացահայտել աշակերտների 
խնդիրները և ուսումնառության գործընթացը հարմարեցնել սովորողների հնա-
րավորություններին. «Աշակերտների մեջ սեփական աշխարհը ձևավորելու ու 
հասկանալու կարողությունները զարգացնելու և խթանելու համար ուսուցիչները 
պետք է քաջալերեն սեփական խնդիրներն ինքնուրույնաբար պարզելու նրանց 
ջանքերը» [1, 47]: 

Աշակերտների ստեղծագործական մտածողության զարգացման համար Պ. 
Բրուքսը և Ն. Բրուքսը առաջարկում են 12 առանձնահատկություններ՝ սովորող-
ների և միջավայրի միջև որպես միջնորդ հանդես եկող ուսուցչի համար: Դրան-
ցում բարբառը հատկապես կարող է գործածվել հետևյալ դեպքերում. 

1. Կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը որևէ գաղափարի, 
հասկացության մասին սեփական պատկերացումն աշակերտներին հաղորդելուց 
առաջ նախ պարզում է տվյալ հասկացության մասին աշակերտների գիտելիք-
ներն ու կարծիքը: 

2. Կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը խրախուսում է աշա-
կերտներին՝ երկխոսության մեջ մտնել թե՛ իր և թե՛ միմյանց հետ: 

3. Կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը աշակերտներին ներ-
գրավում է այնպիսի փորձառությունների մեջ, որոնք հակասություններ են ծնում 
իրենց առաջադրած նախնական վարկածներիհետ: Այնուհետև խրախուսում են 
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դրանց շուրջ ծավալած քննարկումները: 
Այս ամենից հետո միայն պետք է ուսուցիչը ձգտի լրացնել և զարգացնել, 

տվյալ դեպքում նաև գրականացնել աշակերտների նախնական պատասխաննե-
րը [53-54]: 

Գյուղական միջավայրում աշխատող ուսուցիչը պետք է տիրապետի տվյալ 
տարածքի բարբառին և մայրենիի ուսուցումը կազմակերպի հենց այդ խոսքի 
հիմքի վրա, քանի որ բարբառները ընդհանուր լեզվի տարբերակներն են, որոնք 
գիտական հիմք են տալիս պարզաբանելու ընդհանուր գրական լեզվի ձևերը, 
հաճախ ստուգաբանելու և բացատրելու նրանք և խորացնելու լեզվի ուսումնա-
սիրությունը [2, 3]: 

Լոռու մարզի Ջրաշեն (Վորթնավ) գյուղի բնակիչները գաղթել են Մուշի 
Խնուս գյուղից և մինչ օրս սրբորեն պահպանում են իրենց բարբառը՝ որպես 
առօրյա- խոսակցական ոճ: Դպրոց հաճախող երեխաները՝ ըստ լեզվաիմացու-
թյան, բաժավում են երկու խմբի. 

1. բարբառախոս, գրական լեզուն իմացող 
2. գրական լեզվով խոսող, բարբառը հասկացող: 
Բոլոր դեպքերում կարևոր է ուսուցման գործընթացը կազմակերպել՝ բարբա-

ռի արժեքը գնահատելով և բարբառային ձևերը իմաստավորելով: Առաջնորդվե-
լով Գ. Ջահուկյանի՝ հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգման հի-
մունքներով՝ ուսումնասիրել ենք այժմ Ջրաշենի խոսվածքի հնչյունական և քերա-
կանական առանձնահատկությունները [3, 45-103]. 

1. ՐՐՐՐ-ից հետո և միջձայնավորային ու բառավերջի ձայնավորային դիրքե-
րում գտնվող ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների շնչեղ 
խլություն (բ, գ, դ, ձ, ջ>փ. ք, թ, ց, չփ. ք, թ, ց, չփ. ք, թ, ց, չփ. ք, թ, ց, չ). որփրփրփրփ, բուրթրթրթրթ, երքրքրքրք, բարցրցրցրց, արչրչրչրչ, խափափափափել, 
դաթաթաթաթարև այլն: 

2. Ոչ բառասկզբի շնչեղ-խուլերի ապաշնչեղության առկայություն (փ, թ>պ, պ, պ, պ, 
տտտտ). փրպպպպուր, թապպպպել, թանտտտտխել (թաթախել), թուղտտտտ և այլն: 

3. Բառասկզբի ղղղղ-ի դիմաց խխխխ, խխխխրկել, խխխխավուրմա, խխխխսմաթ և այլն: 
4. Շեշտակիր այայայայ-ի դիմաց առաջին շարքի ձայնավոր (այ>էէէէ). մէէէէր, գէէէէլ, լէէէէն և 

այլն: 
5. Միավանկ բառերի սկզբնային եեեե-ից առաջ յյյյ-ի հավելում. յեյեյեյեզ, յեյեյեյես, յեյեյեյերփ և 

այլն:  
6. Միավանկ բառերի սկզբնային ոոոո-ից առաջ շրթնային տարրի հավելում. 

վօվօվօվօխչ, վօվօվօվօրց, վօվօվօվօրփ, վօվօվօվօր և այլն: 
7. Ձայնավորների ներդաշնակության առկայություն. աաաալուուուուր, աաաախպուուուուր և այլն:  
8. ԱնԱնԱնԱն հոգնակերտ՝ առանց նախորդող բաղադրիչի. ձիանանանան, իծանանանան, գիլանանանան և 

այլն: 
9. ԷԷԷԷ-ով բացառական. ծովէէէէն, քաղկէէէէն և այլն: 
10. Դերանունների թեք հոլովաձևերում իիիի-ի առկայություն. ընձիիիի, քըզիիիի, մըզիիիիև 

այլն: 
11. Անորոշ հոդի ետադասություն. մեկ մըմըմըմը, կտոր մըմըմըմը, հատ մըմըմըմը և այլն: 
12. ԿըԿըԿըԿը-ով ներկա և անցյալ անկատար. կըկըկըկը գրեմ, կըկըկըկը գրեի, կըկըկըկը գամ, կը կը կը կը գայի, կըկըկըկը 

լամ, երբեմն նաև՝ գիգիգիգի լամ, գը գը գը գը լայի, կիկիկիկի տամ, կիկիկիկի տայի և այլն:  
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13. ՐՐՐՐ-ով վաղակատար. բերերրրր եմ, գրեր ր ր ր եմ, սիրերրրր եմ և այլն: 
14. ՈւկՈւկՈւկՈւկ-ով հարակատար դերբայ. էփուկուկուկուկ, փիծուկուկուկուկ(սատկած), մրսուկուկուկուկ, 

լափուկուկուկուկ(խմած), քրքրվուկուկուկուկ ևայլն: 
15. Ե Ե Ե Ե խոնարհման անածանց բայերի ըղձականի եզ. 3-րդ դեմքի՝ էէէէ-ից 

տարբեր վերջավորություն՝ իիիի. խոսիիիիմ, կանգնիիիիմ, նստիիիիմ և այլն: 
16. Ժխտական դերբայի հատուկ ձևերի առկայություն. չըմ գրի, չըմ դնի և այլն: 
17. Ներկա անկատարի եզակի 1-ին դեմքի փոխարեն հոգնակի ձև. ես ես ես ես կը 

գրենքնքնքնք: 
Տարրական դպրոցում «Մայրենի» անվանվող առարկայի շրջանակներում 

ուսուցանվում են տարրական քերականական գիտելիքներ՝ մատչելի տեսական 
գիտելիքների յուրացման [4, 6] նպատակով: «Լեզվի հասկացողություն ու լեզվի 
հմտություն. ահա լեզվի այն կողմերը, որոնց մեջ աշակերտները պիտի վարժվին 
լեզվի դասատվության միջնորդությամբ և ընդունակ դառնան. 

1. ընբռնել բերանացի խոսքը, 
2. ըմբռնել գրավոր խոսքը, 
3. գործածել գրավոր և բանավոր խոսքը» [5, 304]: 
Առաջին քերականական գիտելիքները վերաբերում են տառտառտառտառ և հնչյունհնչյունհնչյունհնչյուն լեզվա-

կան միավորների գիտակցմանը և տարբերակմանը: Այնուհետև ներկայացվում է 
հնչյունների տարբերակումը՝ ձայնավոր և բաղաձայն տեսակներով [6, 10]: Ձայ-
նավոր հնչյունների գիտակցումն իր արտահայտությունն է գտնում գրավոր խոս-
քում, որտեղաշակերտները զուգահեռաբար սովորում են նաև ուղղագրության 
կանոնները. այս դեպքում առաջանում է էէէէ-եեեե-ի և օօօօ-ոոոո-ի ուղղագրության հիմունքնե-
րի դասավանդման կարևորությունը [12-22]: Այս դեպքում գրական հայերենը 
Ջրաշենի խոսվածքից չի տարբերակվում (տե՛ս 5, 6 հատկանիշները): 

Ձայնավորների ուղղագրության և ուղղախոսության կանոնների ուսուցմանը 
հաջորդում է բաղաձայնների ուղղագրության և ուղղախոսության հիմունքների 
ուսուցումը [6, 24], որը պետք է զուգադրել մեր կողմից ներկայացրած առաջին 3 
բարբառային հատկանիշի հետ, որպեսզի աշակերտների խոսքում անհարկի բար-
բառային ներթափանցումներ չլինեն: 

Քերականական գիտելիքներին զուգահեռ ներկայացվում են բառապաշարի 
զարգացման դասեր, որոնց ժամանակ կարևորվում է հատկապես ժողովրդական 
խոսքը: Աշակերտները կարդում են առածներ, ասացվածքներ, դարձվածքներ: 
Վերջիններիս ուսուցման գործընթացում հատկապես կարևորում ենք ժողովրդա-
կան խոսքի հետ կատարվող զուգահեռները: «Իմ ընտանիքը» թեմայի շրջանակնե-
րում աշակերտները, ներկայացնելով իրենց ընտանիքի անդամներին, հատկա-
պես բնութագրական հատվածները կարող են ներկայացնել հարազատ բարբա-
ռով՝ պատասխանելով հետևյալ հարցերին. 

•  Ի՞նչ խոսքով են օրն սկսում տատիկն ու պապիկը: 
•  Ի՞նչ խոսքով են օրն ավարտում տատիկն ու պապիկը: 
•  Ի՞նչ բարեմաղթանքներ են ասում մեծերը: 
•  Ի՞նչ խրատներ են սովորեցնում: 
Ընթերցմանը զուգահեռ տարվող բառապաշարի հարստացման գործում 

կարևոր է հատկապես դարձվածքների գիտակցումը և կիրառումը: Այս դեպքում 
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կարելի է հանձնարարել գրել տրված դարձվածքների բարբառային հոմանիշները, 
օրինակ՝ փուշը մատից հանել, աչքը վրան մնալ, սիրտը փորն ընկնել փուշը մատից հանել, աչքը վրան մնալ, սիրտը փորն ընկնել փուշը մատից հանել, աչքը վրան մնալ, սիրտը փորն ընկնել փուշը մատից հանել, աչքը վրան մնալ, սիրտը փորն ընկնել և այլն: 

Երկրորդ դասարանում մայրենիի [7] ուսուցման գործընթացում կարևորվում 
է ժողովրդական բառ ու բանի դերը «Ժողովուրդն իմաստուն է» թեմայի շրջանակ-
ներում՝ իբրև ժողովրդական ստեղծագործություններ ներկայացվելով հանելուկը, 
դարձվածքը, հեքիաթը, շուտասելուկը, խնդուկը, խաղիկ-տաղիկը, առածը, որոնց 
ուսուցումը պետք է շարունակել առօրյա-խոսակցական ոճում կիրառվող կայուն 
արտահայտությունների զուգադրման եղանակով:  

Աշակերտները ծանոթանում են «նախադասություն» հասկացությանը՝ իբրև 
լեզվական միավորի: Նախադասություն կազմելու գործընթացում հատկապես 
կարևորում ենք բառերի ձևաբանական փոփոխությունների գիտակցումը և ճիշտ 
կիրառությունը: Այս դեպքում առաջարկում ենք ուսուցչին դասամիջոցին հետևել 
աշակերտների խոսքին, առանձնացնել բարբառային նախադասությունները և 
դրանք փորձել գրականացնել դասի ժամին՝ անպայման կարևորելով և՛ ժողո-
վրդական, և՛ գրական խոսքերի առավելությունները: Դրանցից յուրաքանչյուրը 
գեղեցիկ է իր միջավայրում: 

Սովորեցնելով նախադասության գլխավոր անդամների իմաստային և ձևա-
յին արտահայտությունները՝ դրանք պետք է համեմատել բարբառային արտահայ-
տությունների հետ, ինչպես՝ Նապաստակը փախչում էր // Լաբոն փախավ: 
Կապիկը հիվանդ է // Կապիկնի փախավ: Օրինակներից պարզ է դառնում, որ բա-
ռային մակարդակում գրեթե նույն միավորները նույն միտքն արտահայտում են 
տարբեր եղանակներով և միջոցներով: 

Երրորդ դասարանի մայրենիի դասագրքում [8] «Գաղափար գոյականի մա-
սին» թեմայի շրջանակներում ներկայացվում են. 

•  գործնական ծանոթություն հոգնակի թիվ կազմելու մասին 
•  գոյականի ձևափոխությունը խոսքում: 
 Ներկայացված աշխատանքների շուրջ կատարվող վարժությունները 

պետք է կատարելվերը ներկայացված 8, 9, 10, 11 կետերի հետ համեմատական 
աշխատանքով: 

 Գործնական աշխատանքներ կան նաև բայի մասին: Աշակերտները բա-
յագաղափարին ծանոթանում են հարցադրման եղանակով: Բնագրում տարբերա-
կելով բայը որպես խոսքի մաս՝ ներկայացվում են օժանդակ բայերը՝ իբրև բայերին 
խոսքում օգնող օժանդակ բառեր.  

ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԿԱՆ ԽՈՍՔՈՒՄ ԵՎՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԿԱՆ ԽՈՍՔՈՒՄ ԵՎՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԿԱՆ ԽՈՍՔՈՒՄ ԵՎՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԿԱՆ ԽՈՍՔՈՒՄ ԵՎ    
ՋՐԱՇԵՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄՋՐԱՇԵՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄՋՐԱՇԵՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄՋՐԱՇԵՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄ    

ես (չ)եմ ես (չ)իմ 
դու (չ)ես դու (չ)իս 
նա (չ)է նա (չ)է 
մենք (չ)ենք մենք (չ)ինք 
դուք (չ)եք դուք(չ)իք 
նրանք (չ)են նրանք (չ)ին    
Չորրորդ դասարանի մայրենիի դասագրքում աշակերտները կարդում են 
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հատված «Սասունցի Դավիթ» դյուցազներգությունից [9, 36] և գործնական մի շարք 
վարժություններին զուգահեռ հանձնարարվում է բնագրից դուրս գրել բարբառային 
ձևերը և դարձնել գրական, մենք առաջարկում ենք աշակերտներին պատմել 
Սասունցի Դավթի քաջագործությունների մասին նաև սեփական բարբառով:  

Բարբառային վարժությունները առաջարկում ենք շարունակել «Ես այսպե՛ս 
ասեմ, դու այնպե՛ս հասկացիր» [9, 83] թեմայի շրջանակներում, որտեղ ներկա-
յացվող առակները համեմատելի են ժողովրդական խոսքում կիրառվող ավանդա-
զրույցների, խրատ-հեքիաթների հետ:  

Դասագրքերի վերջում առաջադրվող բառարանին առաջարկում ենք ավե-
լացնել երրորդ սյունակ՝ «Բարբառային արտահայտություն» անվանումով: 

Ուսումնասիրելով մայրենիի դասագրքերը՝ նկատեցինք, որ դրանցում սահ-
մանափակ են ժողովրդական լեզվամտածողության մասին դասանյութերը: Աշա-
կերտները ծանոթանում են մի շարք ժողովրդական ստեղծագործությունների, 
կարդում արհեստականորեն գրականացված երկեր և այդպես էլ դրանք փորձում 
են կիրառել խոսքում: Առաջարկում ենք աշակերտների մեջ դաստիարակել սեր 
սեփական բարբառի հանդեպ և մայրենիին զուգահեռ ուսուցանել նաև բարբառի 
գաղտնիքներն ու մարդկային ներաշխարհի բացահայտման հնարավորություննե-
րը, քանի որ դրանք մեր ազգային հարստություններից են. «Ազգային կրթության 
ու դպրոցի նպատակը այդ ազգի առողջ մշակույթը, բնիկ հոգեկերտվածքը, առողջ 
ապրելակերպն ու աշխարհընկալումը կրող մարդու ձևավորումն է, ամեն անհա-
տի՝ բնության կողմից նախատեսված կյանքի ծրագրի բացահայտումը.....» [10]։ 
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При рассмотрении учебников родного языка мы обнаружили, что в них огра-
ничен учебный материал о народном языковом мышлении. Учащиеся знакомятся с 
рядом народных произведений, читают произведения, искуственно сделанные ху-
дожественными, и пытаются использовать их в речи. Мы предлагаем воспитывать в 
учащихся любовь к собственному диалекту и, наряду с родным языком, обучать их 
тонкостям диалекта и возможностям выявления внутреннего мира человека, так 
как они являются одним из видов нашего национального  богатства.  
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Having studied the textbooks of mother tongue,we have noticed that lessons about 
thinking of the folk are limited. Pupils are taught some folk stories,read artifitial literary 
works and try to use them in such a way in their speech. We suggest educating pupils 
with love towards their own dialect and teach parallelly with the mother tongue secrets 
of dialect and possibilities of studying human inner life as they are our national wealth. 
 
        


